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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 عشرة الثامنةالدورة 
 5102أيار/مايو  8-4جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 التنمية الرقمية  
 تقرير األمين العام  

 تنفيذي موجز  
حتليااال ال تاااناش النا ااا      عااان ق يااا ال قميااا   ال نميااا  موضاااو  ينااااقذ  اااذا ال   يااا  

، ال قمياااا والاااادفت افياش ال قمياااا ،  بال كنولوجياااااشفيمااااا ي للاااا    ال قمياااا املشاااالد اللاااااة لل نمياااا 
علاات تيبي اااش النياقاااش غاان املشااتول  ماان اصاا  بصااف   وي كااز ال   ياا  . اإلمنائياا ولوياااش األو 

اآلثاااار وي نااااول بالب ااا   ،"جيااال األلفيااا " ،وظلاااور ال ااااياجليااال  وساااواتلاليياااف ال لفزياااو ، 
نيااا  توسااي   احلاجاا   ىذ  ال تااناش علاات ا ملنااا. ويقاال  ال   ياا  ال ااو  علاات لااال  ولياا  

( وحيااد  ICT4Dن أجاال ال نمياا  )تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش ماابشاا   اخلياااب احلاااي 
ل يقاان ال نمياا  ال قمياا  الفلالاا   النواااة اإليكولااوج  ال قماا ،  اشلقياساالأربلاا  ااااالش ت كيااز 

واقرتاحااااش اسااا ن اجاش ة  اااد  وال لدياااداش ال قميااا . وت   ،ال قمااا ، واالسااا دام  ال قميااا  الشااامولو 
 .5102ال نمي  ملا بلد عاة   ي القياساش   سيا  بش   
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 مقدمة  
القااابل   االلجناا  امللنياا  ب قااخن الللاام وال كنولوجيااا ألغاا اض ال نمياا     ور ااا  ااارش  -0

املواضااي  تاش ليكااو  أحااد "ال نمياا  ال قمياا " موضااو   ،5104مااايو أيار/عشاا ة الااد ع اادش   
 ياا   لاد  تناااول  اذا املوضااو ،  ،ينبتاا ه أي اااا أنااللجناا   شيا  لاادور ا الثامنا  عشاا ة. وقا ر األولو 

النياقااااش غاان املشااتول  مااان  كنولوجياااش النا اا   ل يبي اااش وال ،(0)ا  ماااة  ااال جلياال األلفيااا 
 وسواتل اجليل ال اي. الييف،

تشا ين  58 ى  51مان    جنيف   الفرتة  ربا  ع دش أمان  اللجن  اج ماعاا لف ي و  -5
أف اال ومقااااعدة اللجنااا    فلمااااا   فلااام  اااذا املوضااو  هبااادإل اإلساالاة  5104نوفمرب الثااا /

الف ياا ، الااد توصاال  ليلااا ن ااائ  الى  الثامناا  عشاا ة،. ويقاا ند  ااذا ال   ياا   ا ور اا أثنااا مااداوال ا 
 الصل .األ    تاش  الدراساشأع ا  اللجن  و  الد قدملاوقني  الواإلحاقاش 

لمشاالد اللااة لل نمياا  ال قمياا  امل تاان ماان حياا  وصااف لاألول ماان ال   ياا  الفاا    ويا     -3
مناقشاا  الثااا  الفاا    وتاا    . اإلمنائياا ولوياااش األو  ،الاادفت افياش امل تاانةو ال كنولوجياااش النا اا  ، 

وت        والقياس .من قياعاش اجمل م ، ومها االق صا قياعنيال تناش   لذ  آلثار ال  ولي  ل
ويقاال  القياساااش. صاان  عملياااش ل نمياا  و بالنقااب  لالثالاا  مناقشاا  آلثااار  ااذ  ال تااناش الفاا   
 .واالقرتاحاش ال ئيقي االس ن اجاش ال اب  ال و  علت الف   

 المشهد العام للتنمية الرقمية المتغير -أوالا  
اااااالش أساساااي    ث ثااا   5111تتااان املشااالد اللااااة لل نميااا  ال قميااا  مناااذ أوائااال عااااة  -4

 اااذ   الفااا  . وي نااااول  اااذا اإلمنائيااا ولويااااش األو  ،الااادفت افياشو ال كنولوجيااااش ال قميااا ، ملمااا   
 ال تناش.

 التكنولوجيات الرقمية المتغيرة -ألف 
 اا ل ال اا   احلااا ي واللشاا ين.  تتااناا  ااائ ا تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش  تتاانش -2

تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش   البلاااادا  النامياااا      جتا اااااش ال ئيقااااي   ل وياااا   مااااوجز
 اادماش النيااا  النيااا  اللاا ي  و الااذي يبااني أ  اخلاادماش امل ن لاا  و اادماش أ نااا ،  0الشااكل 
اللوحيااااا ( سااااا كو  قاااااوة  افلااااا  رئيقاااااي   احلواساااااي امل ن لااااا  )وبال ااااااي الواتاااااف الذكيااااا  و اللااااا ي  

 اااذ  األرقااااة اللدياااد مااان وحتجااا  املقااا  بل.   للومااااش واالتصااااالش الجتا ااااش تكنولوجياااا امل
سانواش،  01 فخا ل فارتة واضا: اإلمجااي ، ولكن ال تان الح اا  م مناقش لا  ، الد سال فاوتاش
__________ 

، و او أول جيال ينشا    عصا  األلفيا  0881يشن مصيل: "جيل األلفي "  ى األ خال املولاو ين بلاد عااة  (0)
 اجلديدة.
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تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش ال قمي  من  ور  امشا   ى  ور أساسا    حياتناا حتول  ور 
 مااااد  وصااااولاماااان حياااا  ح ااااور  ااااذ  ال كنولوجياااااش النامياااا ،  ا  حااااا   البلاااادا  و اليومياااا . 

"جلااا  عصااق" رقماا  لل نمياا   بنياا  حت ياا  بالفلاال  باادأ يولاا ونياقلااا وعم لااا. ون يجاا  لااذل ، 
لااادوائ   ى اال نميااا ، مااان الوكااااالش الدوليااا  امللنيااا  بملوااام املنومااااش  لاااافيمت لااا  رقميااا  من شااا ة 

نقاب  كبانة مت لا  فيلاا  ى اإلنرتنات و ال ادرة علات النفاات نة، احلكومي  واملنوماش اجمل مليا  الصات
 .الواتف امل ن ل  ال قمي  مكاني  اس خداة من األف ا    البلدا  النامي  

 0الشكل 
 4002-4002لبلدان النامية، في اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمؤشرات الرئيسية ال

املؤ اا اش اللامليا  ل تصااالش/تكنولوجيا املللوماااش  ل تصااالش بشا  االحتاا  الاادوي  قاعادة بيانااش  املصدر
 واالتصاالش.

 ي ت دي  أرقاة  * 
مخقااا   5104و 5103 ورتيلاااا للااااة لجنااا   ااا ل الفااارتة الفاصااال  باااني الأبااا  ش قاااد و  -1

، ال ااخم والبياناااش ال  وياال  ى بياناااش،  اجتا اااش رئيقااي  نا اا     اااال ال كنولوجيااا ال قمياا  
وأ اااااذش  اااااذ  (. E/CN.16/2014/3وساااااب  القااااا ابي ، و نرتنااااات األ ااااايا ، والااااانوم الذكيااااا  )واحل

ادث  االجتا ااش  أ  كاا  مان م حوااش اللجناا  و   املشالد اللااة لل نميا  ال قمياا .  عمي اااا  تتاناا حت 
. و   ااذا وموثوقاا  بنيا  حت ياا  عالياا  اجلااو ةتااواف  سااي يل   ااذ  ال كنولوجياااش  تقاخن  مكاناااش

ااا    القااايا  النياقااااش غااان املشاااتول  مااان اليياااف ال لفزياااو   - ني نا ااا  ني حتليااال ل كنولاااوجيُي 
 كنولوجياااا املللومااااش لال ااادرة علااات تلزياااز البنيااا  ال   يااا  لماااا  -وساااواتل اجليااال ال ااااي الصاااتنة 

 واالتصاالش، و اص    البلدا  النامي .
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 تطبيقات النطاقات غير المشغولة من الطيف التلفزيوني  
أو املخ لفاااا   ياااا رت  اش ال ا يو ب خصااااي  الااااالي اااااش ال نويمياااا  الوقنياااا  والدولياااا  ت ااااوة  -7

مؤق ااا  قيفااا غان مشاتولنياقااش الارت    ويارت  صصاي ألغا اض داد ة.  باسا خداملا الرت ي 
، مثاال ال  نياا ل تااناش ا ااذا الييااف غاان املقاا خدة أي اااا ن يجاا  وينشاا  بااني الاارت  اش املخصصاا . 

ساا خداة التنفياذ جتااارب ومشااري  جت يبياا   حالياااا وُيا ي ى تكنولوجيااا ال لفزياو  ال قماا . ال  اول  
النياااا ،   نرتنااات ع ي ااااإل توصااايلي للااادة تيبي ااااش، مثااال متكاااني  النياقااااش غااان املشاااتول  اااذ  

 و اص    املناق  ال يفي .
 مكاناش تيبي اش النياقاش غن املشتول  من الييف   

الاد جا   جت ب لاا، و اصا    اش النياقااش غان املشاتول  مان الييافتيبيمن بني أكث   -8
املنااق  ال يفياا .   النياا    نرتنات ع ي ااإل ى  النفااتتلزياز تيبيا  ي مثال      البلادا  الناميا ،

ن  اابك  الكل بااا  احمللياا . عاا ياا  تن  اااريص صاالب  و ب   ملواام األحيااا  املناااق  ال يفياا  وت قاام
ويااوف  األلواح الشمقااي .   للنياقاااش غاان املشااتول  ماان الييااف لشاا نلا بااقاقاادياااش  بنااا ياا م و 

لنياقاش غن املشاتول  ااملق خدم    تكنولوجيا  (5)فائ   االرتفا أو  لالي  جداا قيف الرت  اش ال
ينياوي واي فااي ال  ليادي بانفص قاوة اإلرساال و الاما اش تتييا  قياف  01ما يلاا ل من الييف 

املنااق  ال يفيا   ت قام هبااالد الصلب  ل  اريص جداا لمناس   لوال اي، فوب .(3)علت تتلتل أكرب
فيلاااا  ااادماش كافيااا   كماااا يااا م بناااا  ديااااش الياقااا  للنياقااااش غااان املشاااتول  مااان ت اااوف  الاااد ال 

 األلواح الشمقي . الييف لش نلا ب
اش غااان النياقااافكااان أ  تكاااو  الاااواي فااااي   املنااااق  ال يفيااا ، تتييااا  باإلضااااف   ى و  -8

 نشااا   عاان ق ياا االساا جاب  للكااوار  عملياااش  أثنااا املشااتول  ماان الييااف ال لفزيااو  أي اااا فلالاا  
النياقااش  ارت  تيبي ااش تعنادما  االش اليوار.. وع وة علت تل ،  النيا  حلبني  حت ي  ع ي 

د نوااااة لل صااا لوضااا  ال يبي ااااش  جلزة آليااا  فلالااا ، فكااان اسااا خداةغااان املشاااتول  مااان اليياااف بااا
و اااادة األحاااادا  املنا ياااا ،  ياااا ،النفي اش قاااا بالو  ،مقاااا و  ال لااااو قيااااا  البي اااا ،  ااااا   تلاااا  

ورصااد البنياا   ،  الوقاات املناساا . وتشاامل ال يبي اااش األ اا    اياا  احلاادو   نااذاراشو صاادار 
اموع  كامل  مان  تيقنال درة علت أي اا  ال يبي اشول ل  . الياق ال   ي  احليوي  مثل دياش 

عن ق يا   ياا ة عاد  و مبا  ة وغن مبا  ة. بصورة لمل الي اش "املدين  الذكي " و ل  ف ل تيب
 الاااد تقاااا خدة واش األتصااااني  ااااال م ااادم   دمااا  اإلنرتناااات واأل اااخال الااااذين يلملاااو    

فا ل عمال جديادة. و  الوقات نفقاه، تاوف  النياقاش غن املشاتول  مان اليياف ال لفزياو ، يا م 
فيلاا  ادماش كافيا  مان   وف  ت االاد   تكان   املنااق  النياا    اإلنرتنات ع ي ا دما  ف  اتاو فإ  

غاان بصااورة فاا ل عماال صلاا  جدياادة ومناااتم أعمااال  نشااا  مؤسقاااش يف اا   ى قباال فكاان أ  
__________ 

 (.UHF( واملوجاش الديقمرتي  )VHFي  )املل وف ا  علت نيا  واس  باسم املوجاش املرت  (5)

(3) A.Mody ،5104يااا  اللجنااا  امللنيااا  ب قاااخن الللااام وال كنولوجياااا ألغااا اض ال نميااا  باااني ، عااا ض   اج ماااا  ف 
 تش ين الثا /نوفمرب.الذي ع د   جنيف    5102-5104الدوراش   
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بالنياقااااش غااان املشاااتول  مااان اليياااف  عااادة مشااااري  جت يبيااا  ت للااا وُيااا ي حاليااااا تنفياااذ مبا ااا ة. 
املاادار  احمللياا   املشاااري    رباا ملواام  جن ااتوقااد  .(4)البلاادا  النامياا    اللديااد ماان ال لفزيااو 

النياااا    نرتنااات ع ي اااعااان تاااوفن توصااايلي  اإل ماثلااا ، ف ااا ا املواجلاملااااش والبنيااا  ال   يااا  اللامااا  
 .فيلا  دماش كافي    القاب   وف  ت  الد   تكن للمج ملاش ال يفي  

 الصغيرة التاليسواتل الجيل   
اجلياااال ال اااااي سااااواتل تكنولوجيااااا األ اااا   االتصاااااالش النا اااا    شتكنولوجيااااابااااني  ماااان -01

( والقااااااااااواتل امل نا ياااااااااا  الصااااااااااات  nanosatellitesالقااااااااااواتل الصاااااااااااتنة جااااااااااداا )الصااااااااااتنة، مثاااااااااال 
(picosatellites) فكن تيوي  ا بق ع  نقبياا، ويكو  تصنيللا و ق قلا غن مكلف. وتز ، الد 

ساان يمرتاا  31كيلوغ اماااش، وي اال قااول حاف لااا عاان   01وغ اة واحااد والقااواتل مااا بااني كيلاا ااذ  
 .(2)ن ث   سنواشي ل عم  ا االفرتاض  اللا ي عو 
  مكاناش القواتل الصتنة  

املزيااد ماان تااوف   فلاا احلياااة اليومياا .   ىالف ااا  جتلاا   ااذ  القااواتل الصااتنة أ ااذش  -00
  مثال من ال يبي اش اللمليا كبناا  اا عد كما توف  ،  لرتفيه وال لليمألغ اض االف  ي القاتل   النفات

وال كيااف ماا  تتاان املناااي وال خفيااف ماان آثااار ، والكشااف عاان  ،رضال نبااؤ بااالي ص، وم اقباا  األ
ال يااوراش   اااال وقااد أ ش  .(1)واالس شاالار عاان بلااد واالتصاااالش  ا،ح ائاا  التاباااش ورصااد

علاات  ااو ت ااار  لقااواتل الصااتنة، عااا ُيلللااا قاادراش ا  ى  يااا ةاألجلاازة تصااني  لكرتونياااش و اإل
 كث  تكلف .األو  نونا ا األكرب حجماا م  م زايد 
الف ااا . ساال ا للنفااات  ى  القااواتل الصااتنة للااد  كباان ماان البلاادا  النامياا  ق ي اااا وتفا :  -05

 ادرا قااأ  تباا  ، فكاان للبلاادا  النامياا   ااالخناا ايف   تيااوي  القااواتل الصااتنة ونشاا   وعاان ق ياا 
 اذ  ال ادراش بادور ا ل ياوي  وتكيياف تيبي ااش وفكان اسا خداة الف اا .    االال كنولوجي  

 ال وصااايلي مشااااكل دليااا  داااد ة ت للااا  ب  اااايا مثااال  علاااتبفلاليااا   لل تلااا تكنولوجياااا القاااواتل 
مان  اللدياد حاليااا ويلمال . اشاجملاععن والكشف  ،ال يفي ، ورصد   ال  التاباش، و  ارة األ ماش

تيوي   ذ  علت البلدا  النامي ،   األوى ق ب اجلاملاش،  ا   تل  ق ب امل حل  اجلاملي  

__________ 

-http://research.microsoft.com/enل ق   علت ال جارب بش   النياقاش غن املشاتول  مان اليياف، انوا   (4)

us/projects/spectrum/pilots.aspx   5102 بايف/فرباي   08، حيت مت االق   عليه. 

(2) M Buscher and K Briess, 2014, Analysis of Regulatory Challenges for Small Satellite Developers 

Based on the TUB Small Satellite Database حل اا  عمال االحتااا  الاادوي ل تصاااالش ، عاا ض م اادة  
 .أب يلنيقا / 04-01ليماسول، قربل،  ،كفا ة اس خداة موار  الييف/املداربش    

(1) P Platzer, 2013, Nanosatellites will give everyone access to space ، تشاا ين  8، موقاا  تيكونااوم
-http://techonomy.com/2013/11/nanosatellites-will-give-everyone-accessالثاااااااااااا /نوفمرب، وامل ااااااااااااح   

space/   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 
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تاش  نةصاااات ت يلاااا  سااااواتل اااا كاش ال يااااا  اخلااااال اللديااااد ماااان  كمااااا أ . الصاااات  القااااواتل 
 تيبي اش جتاري  دد ة.

ا  ااا علاات نياااا  بي اا  مواتياا  الع متاااواف  ت يلاا   ااذ  ال كنولوجياااش ال قمياا  النا اا   و  -03
مشااري  جت يبيا ، ل نفياذ آليااش الرت اي  املناساب   ما تشملهواتي ،   مجل  املبي   الوتشمل واس . 
اخلياوة األوى    اذا االجتاا  و وال وعيا .  اللاوائ: مكاناش  ذ  ال كنولوجياش من حي   ووضوح

. ال ائمااا نولوجيااااش مااا  ال كت ااادا ل ت مثااال   ال  كاااد مااان أ   اااذ  ال كنولوجيااااش اجلديااادة ال 
ما   النياقااش غان املشاتول  مان اليياف ال لفزياو اسا خداة أال ي دا ل للت سبيل املثال، ُي  ف

ال نااواش ال لفزيونياا . وباملثاال، لإلرسااال عاارب ال لفزيونياا  املقاا خدم  االساا خداة ال ئيقاا  لفقياااإل 
 القااتلي لبنيا  ال   يا  ل اعما عاقا   ال تاؤ ي  ىي ي ا  واسا خداملا بصتنة ال القواتلُي  نش  

من   نويميوت ي سياساتتد  ش تل   ويق لزة .(7)لاال ائم  أو تن ل  اللوائ: الدولي  الد تنوم
  ى  عاقااا فكااان أ  ياااؤ ي املنوماااني جانااا  اجلمو  مااان فااااحلكومااااش واملنومااااش الدوليااا . قبااال 

 . ااع ما   ذ  ال كنولوجياش وتلزيز 
فارغااا  القااااحاش امل   الااا  ال االتصااااالش، ُيااا ي تااادرُيياا   اااا  اااذ  ال ياااوراشوبف ااال  -04

  و مكااا  بكاال   مكانياا  ال وصاايلحتااوالا   اجتااا   نااا  كمااا أ   قمياا ،  ال يياا  املوجااو ة علاات اخل
 واحاااد سااايكو ، ولكااان   غ اااو  جيااال فللاااهي لاااني عاااا الكثااان  ناااا  ال يااازال و مجيااا  األوقااااش. 

 ح ي   واقل . تدرُيياا   الكامل تصب: ال وصيلي مل ج: أ  ، ومن ام ص ا باإلنرتنت اجلمي  ت  يباا 

 الديمغرافيات الرقمية المتغيرة -باء 
 تااااناش    فت افياااااش مصاااا وب  باملشااااار  ليلااااا أعاااا     ال تااااناش ال كنولوجياااا كاناااات -02

ملقا خدم  اإلنرتنات، ال كاوين الادفت ا   تتانف اد اس خداة تكنولوجيا املللومااش واالتصااالش. 
وماان الناحياا   .(8)النفاااتت اادة كباان   سااد الفجااوة ال قمياا  اللاملياا  ماان حياا   حاا ا   ى  ا يشاانماا
"عاااا  اإلنرتنااات اجلدياااد" )الااادول النا ااا      جتااااو  عاااد  الاااذين يقااا خدمو  بالفلااال ، ت افيااااجل
  ادة امل"عاا  اإلنرتنات ال اد)" )الواليااش عاد  مقا خدم   (مان اللاا  واجلنوبيا  ي ش قالني   امل

مااااواق  اآل  ضااالف عااااد  امااااو  عااااد  املاااواقنني الصااااينيني علاااات اإلنرتناااات يبلاااا  و  .(8)وأوروباااا(
  املقاا خدمني عااد  الشاا   األوساا  وأف ي يااا عااد  املقاا خدمني   ي جاااو  و الوالياااش امل  اادة  

__________ 

(7) Y Henri, 2014, Current Satellite Regulatory Issuesو ،T Azzarelli, 2014, International Regulations 

for Nano/Pico Satellitesكفاا ة اسا خداة ل تصااالش بشا     ، ع ضا  م دما    حل ا  عمال االحتاا  الادوي
 .أب يلنيقا / 04-01ليماسول، قربل،  ،موار  الييف/املدار

(8) G Bolsover, W H Dutton, G Law and A Dutta, 2014, China and the US [United States of 
America] in the new Internet world: A comparative perspective, in Society and the Internet: How 

Networks of Information and Communication are Changing Our Lives, M Graham and W H 

Dutton, eds, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, 117–134. 

 امل ج  نفقه. (8)
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أصاب ت أساساي  ب ادر الابل  أ  تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش يادع  و  .(01)أوروبا الت بي 
وأ  مقاا خدم  عااا  اإلنرتناات ال ااد) ي ومااو  عااا  اإلنرتناات اجلديااد    حياااة مقاا خدم  أكاارب

ج ماعياا  وين جااو  د ااو  أكثاا  علاات اإلنرتناات وحيصاالو  علاات جااز  ب اادر أكاارب ماان األنشااي  اال
 . (00)ش القملي  والبص ي  علت اإلنرتنتاحمل وياأكرب من 

 ينظهور جيل األلفية أو المواطنين الرقمي  
 كبااااانة مااااان مقااااا خدم  اإلنرتنااااات  نقاااااب نشااااا    اللاااااا  ال قمااااا " "الاااااذي يااااال اجلفثااااال  -01
 54-02 الف اا  اللم ياا  هنم الااذين ين مااو   ى باا"املااواقنني الاا قميني" وفكاان تل يااف  .(05)اجلااد 
وي ا جح: أ  ي  ادة  اؤال   .(03)اإلنرتنات  اسا خداة مخص سانواش أو أكثا   ربة  لديلمعن سن  
قادرة علات االب كاار يا و  أهنام أكثا   ام  ل   و ن ام احمل و  عارب اإلنرتنات، و اس   غن معلت 

ق ي ااا  تفكاااان م تكنولوجيااااا املللومااااش واالتصااااالش تتااان  اااو أ  تلااا  واإلبااادا . واأل ااام مااان 
املااواقنني  اام ماان الشااباب   البلاادا  النامياا  ف اا  ف اا  ماان مااص اخل  و  حااني أ   .(04)وتللملاام
 اباب اجلناوب اللاامل  فإ  اح مال أ  يكو  ل  أمخا    الشمال اللامل ،  ربب، م ارن  نيال قمي

وبال ااي فلاام ياؤ و   وراا غاان م ناساا  اماو  القااكا ، ضاالف مثيلاه بااني يبلا   نيماواقنني رقمياا
 .(02)قد يق    نوعاا من ال شجي 

 ليلااا أوساا  ين ماا  ، فااإ  مصاايل: "جياال األلفياا " يشاان  ى ف اا  عم ياا  آنفاااا كاا  كمااا ت  و  -07
 .(01)  األلفي  اجلديدة الذي نش اجليل األول  أساساا و م ، 0881أول   الذين ولدوا بلد عاة 

__________ 

(01) Internet Live Stats, 2014, Internet Users by Country (2014)   وامل احاااا ،http://www.internetlivestats.com/ 

internet-users-by-country/و5102 ابايف/فرباي   08ا   ، وقاد مت االقا   عليلا  Internet World Stats, 

2014, Usage and Population Statistics    وامل احاا ،http://www.internetworldstats.com/stats.htm ،
 .5102 بايف/فرباي   08قد مت االق   عليلا   و 

(00) Bolsover et al., 2014. امل ج  القاب ، 

(05) D Tapscott, 1998, Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-Hill, New York, 

United States. 

الاااادوي ل تصاااااالش، حتااااا  اال، 5103قيااااا  ا ماااا  املللوماااااش للاااااة ، 5103الاااادوي ل تصاااااالش، االحتااااا   (03)
، وقاااااد مت http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspxجنياااااف، وامل ااااااح   
 .5102 بايف/فرباي   08االق   عليه   

(04) J Lehrer, 2010, Our cluttered minds, The New York Times, 3 June   وامل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح ،
http://www.nytimes.com/2010/06/06/books/review/Lehrer-t.html ،   08وقااااااااااد مت االقاااااااااا   عليلااااااااااا 

 G Blank and W H Dutton, 2014, Next Generation Internet Users: A New  5102 ابايف/فرباي  

Digital Divide, in Society and the Internet: How Networks of Information and Communication are 

Changing Our Lives, M Graham and W H Dutton, eds, Oxford University Press, Oxford, United 

Kingdom, 36–52و  The Economist, 2014, Briefing: The staid young,12 July . 

 ، امل ج  القاب .5103الدوي ل تصاالش، االحتا   (02)

(01) Pew Research Center, 2010, Millenials: A Portrait of Generation Next, February   وامل اااح ،
http://www.pewresearch.org/millennials/   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 
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وف اااا  ،الااذي سيشااكلو ، الااذي ولااد بااني القاا يناش والثمانياااشاجلياال  الااذي يلاا  ااذا  ااو اجلياال و 
اش ماان القاامو  .(07)5152ة اللماال اللاملياا   لااول عاااة   املائاا  ماان قااو  72لل  اادي اش األ اانة، 

، أفا ا   اذا اجليالأنشي  اجلز  األكرب من و . ينش    اللا  ال قم ذا اجليل أنه أول جيل املميزة ل
أل  نواا اا و  .(08)سااي  تكنولوجياااش رقمياا ابو تاا م و  ارة املل فاا ،  فيمااا بياانلمال واصاال  ااا   تلاا  

م ارناا  نقاابياا  أكاارباساا خداماا ال كنولوجياااش ال قمياا  والشاابكاش االج ماعياا  يقاا خدمو   ااؤال  
  اااالش منلااا،  - نياملاواقنني الا قمي  ااؤال   ا ا  فإنااه فكان  ياا ة األ ا  ، اللم يا  الف ااش ب

وتفا : قنواش رقمي  فلال     ذ  ال ياعااش. تواف  من   ل ضما   -ال لليم والقياس  مث ا، 
الشااباب. وعاا وة علاات  جياال ى ال للاايم ل ااوفن مب كاا ة  اا تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش ق قاا

الشاا اكاش  قاما  ال لاااو  و   تيقان  رئيقاياا  تكنولوجيااا املللومااش واالتصاااالش  وراا  تاؤ يتلا ، 
  ساليه باني جيال األلفيا   ا ال  اذ  املنااق  و ، نيبني جيل األلفي  من الشمال واجلناوب اللااملي

 .ال نمي حلول فلال  ملشاكل  ى  ُيا  
  ا اااامن جاااا  فوائاااادينولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش وحااااد  ال تكالنفااااات  ى  ال أ   -08

ماااان األفاااا ا  ان  ااااال  و ااااذا يلاااا  ،(08) ال قمياااا األ وار"الكاملاااا . فماااان ال اااا وري تقاااال  " ساااالم 
أعمااال ومب كاا ين،  وروا من جااني  ى  يبي اااش الربيااد اإللكاارتو  واإلنرتناات لمقاا خدمني نشاايني 

قلم ال  ذا تقل وي يل  جيا املللوماش واالتصاالش. تكنولو  الد ت ي لاف ل المن  مق فيدين
مثاال ال فكاان الن اادي وال  ليلاا ، ماان امللاااراش، امللاااراش ال كنولوجياا  وغن ااا  -تنمياا  ال اادراش 

أفا ا   ياا ة   عاد  حادو  علت ال غم مان و . وال دراش اإلبداعي  ،حل املشك شال درة علت و 
 قلااي ا  اا عااد فااإ  ، نينشاايالنرتناات اإلم ماان مقاا خدم  األلفياا  ماان البلاادا  النامياا  الااذين  ااجياال 
أعماال أو مبادعني، روا   وأمن جاني صاب وا لي  هنايا  امليااإل األ وار سلم منلم ي قل و   جداا 

 ى احلاجاا  املل اا  و ااذا ياارب  واتياا . امل ى ال اادراش ال قمياا  ال  ماا  والفاا ل  و ف  اا  نواا اا ألهناام ي
تكنولوجيااااا املللومااااااش   اااااال لبنااااا  ال ااااادراش ن أجاااال مااااا اااادراش القاااااائم علاااات األ ااااذ باااانل  

  واالتصاالش، و اص    البلدا  النامي .

__________ 

(07) Deloitte, 2014, The Deloitte Millenial Survey 2014: Big Demands and High Expectations. 

(08) Francesc Pedró, 2006, The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning, 

Centre for Educational Research and Innovation, Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), available at http://www.oecd.org/edu/ceri/38358359.pdf   وقااد مت االقاا ،
 .5102 بايف/فرباي   08عليه   

(08) R Heeks, 2014, ICTs and Poverty Eradication: Comparing Economic, Livelihoods and 

Capabilities Models, Development Informatics Working Paper No. 58, Institute for Development 

Policy and Management (IDPM), University of Manchester, United Kingdom  وامل ااااح ، 
http://www.seed.manchester.ac.uk/subjects/idpm/research/ publications/wp/di/ وقد مت االق   عليه ،

 .5102 بايف/فرباي   08  
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 األولويات اإلنمائية المتغيرة -جيم 
، ال نميا ألغا اض  قاخن تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش احلاي امل للا  بياب    اخل -08

قاد ، 5112و 5113  عاام  املل او ا  اش جمل ما  املللومااللاملياا  ال ما  مؤمت ا    ا   تل  
علات  اا كبان ت كيازاا  ركز  اذا الانل  وقد األ داإل اإلمنائي  لفلفي . علت أسا  كبن تشكل  ى حد  

  ا لماد   جنياف الاذي اع    (51) ع   املباا . وأوض:احل ما  االج ماع . ال خفيف من وق ة 
ي مثااال   أ  "ال  ااادي الاااذي ن صاااد  لاااه  5113جمل مااا  املللومااااش   عااااة   ماااؤمت  ال مااا  اللامليااا

تقااخن  مكاناااش تكنولوجياااا املللوماااش واالتصااااالش للنلااوض ب  ااداإل ال نميااا  الااوار ة    عااا   
"أ واش" ل   ياااا  األ ااااداإل باع بار ااااا تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش ب مهياااا  أقاااا  األلفياااا "، و 
تقاااخن احلاليااا  بشااا    اشناقشااااملداااور  تلالاااد  اااكاإلمنائيااا   اااذ  األولويااااش كماااا أ  اإلمنائيااا .  

مااؤمت   عااا األلفياا . و  ااذ   منااذ أوائاالقااد تتاانش ال نمياا  ألغاا اض تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش 
اموعاا  ماان أ ااداإل ال نمياا  املقاا دام  تشاامل ث ثاا   ى حت ياا   5105 املل ااو    عاااة 51ريااو  
مان  يا    اذ  األ اداإل جاز اا سا كو  والبي يا . و  ل نميا  املقا دام   االق صاا ي  واالج ماعيا لأبلا  

وفكاان  .(50)وياا  وقموحاا  و ااامل  ودور ااا النااا  ااو ت أ  تكااو  قامل 5102ال نمياا  ملااا بلااد عاااة 
  (55)5102بلد عاة  ملاأساسي    مناقشاش  ي  ال نمي  النا     مواضي حتديد ث ث  
ال نميا   يا  اة مان الن اائ  امل و ا حي ا ال  ول  من الواض: أ  "اللمال كاملل اا " لان  )أ( 

  (53)  حتويلي  تكو  ن ل  نوعي    هن  ال نمي   ى ومث   عواش . 5102بلد عاة اليموح  ملا 
حا ي قا  لكال فا  ،  عملي  ال نمي  تكافؤ الف ل ينبت  أ  ت من  الشمول )ب( 

قياسااااش اللاااو  بتااا  النوااا  عااان  لفي اااه، بلاااو  أكمااال  مكاناتاااه   احليااااة. وتشااامل  اااذ  اجل 
  مان املشاارك  ن املاواقنني واإلج ا اش الد تلز  املقاواة   احلصول علت اخلدماش اللاما  ومتكحا

  (54)الد تؤث  علت حيا م اشعملياش صن  ال  ار 
 و  املقااااا  ب اااادرة ماااان اح ياجاااااش احلاضاااا  تلااااق  االساااا دام   "ال نمياااا  الااااد )م( 

 . (52)ا"اح ياجا تلبي  األجيال امل بل  علت 
__________ 

(51) WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E. 
(50) E/2014/L.22–E/HLPF/2014/L.3. 

(55) R Heeks, 2014, From the MDGs to the post-2015 agenda: Analysing changing development 

priorities, Development Informatics Working Paper No. 56, IDPM, University of Manchester, 

United Kingdomا، وامل اااااح فاااا http://www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/IDPM/working_ 

papers/di/di_wp56.pdf   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 

(53) One year on: An open letter from former members of the UN [United Nations] Secretary-

General’s High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Agenda, 22 September 2014 ،
مت ، وقااااااااااد http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_2015_open_letter_sept_2014.pdfوامل اااااااااااح   

 .5102 بايف/فرباي   08االق   عليه   

(54) Working definition of social inclusion from the Department of Economic and Social Affairs  انواا ،
http://undesadspd.org/socialintegration/definition.aspx   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 

(52) World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future, Oxford 
University Press, Oxford, United Kingdom. 
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ال ح ااا  مااان  اااذا ال   يااا  الااا واب  املل ااادة باااني تكنولوجياااا املللوماااااش الفااا و  وتلااا ض  -51
. وعاا وة علااات 5102بلاااد عاااة ملااا واالتصاااالش واملواضااي  األساساااي  الث ثاا  ماان  يااا  ال نمياا  

   تشاكيل  يا  ال نميا باال  األمهيا   تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش أي ااا  وراا تاؤ ي تلا ، 
األ ااداإل اإلمنائياا  حتديااد  اا ل و . مشاااوراش أوساا  نياقاااا جاا ا  وف صاا  إل تاحاا  حيحااز ماان  اا ل 
 كنولوجيااااا املللوماااااش لاحلفااااا ة  اإلمكاناااااش"ل ااااوح  يفلاااام  قااااد باااادأاجمل ماااا  الاااادوي كااااا  لفلفياااا ،  

ى تلااا ، مااان ال ااا وري   وباإلضااااف ". ماا د  ق ااا اإلمنائيااا ولويااااش األو  اخليااا  فااا    واالتصااااالش 
 اااامل  ل   يااا  مجيااا  ال كاااائز  متكينيااا "عوامااال  ااا  تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش أ    را  

عاااااا ة ت يااااايم  ور إل، مااااان الواضااااا: أ   ناااااا  حاجااااا  بال اااااايو  .(51)الاااااث   لل نميااااا  املقااااا دام "
 ااااذ  األولوياااااش اإلمنائياااا  امل تاااانة    وضاااا ماااا   ،تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش   ال نمياااا 

 ر.االع با

 اآلثار التحولية على المجتمع -ثانياا  
ال تااناش النا اا     املشاالد اللاااة لل نمياا  ال قمياا ، الااد نوقشاات   اجلااز  ل ااد أ ااذش  -50

حتويلي  علت اللديد من جوان  ا ملنا. ويناقذ  اذا  آثاراا بالفلل حتد  ال   ي ،  ذا األول من 
مان قياعااش ملمني  قياعنيي  لذ  ال تناش علت بل  اآلثار ال  ويلي  ال ئيقالف   من ال   ي  

 االق صا  والقياس . مهااجمل م ، و 

 االقتصاد الرقمي -ألف 
أو اق صااااا  واالتصاااااالش  نااااا  داااااوالش ل يااااا  حجاااام قيااااا  تكنولوجيااااا املللوماااااش  -55

 01 متثل عا ة أقل من  ذ  وتشن  ذ  ال  دي اش  ى أ  عناص  االق صا  ال قم  .(57)اإلنرتنت
 اذ  ال ياعاااش وتنماو .   املائا  مان النااات  احمللا  اإلمجااي، حااا   االق صاا اش األكثا  ت اادماا 

ملواام مكاساا   ااو الااذي ُياا  االق صااا  ال  لياادي  االق صااا  اللاااة ولكاانمنااو أساا   ماان  لاادل 
__________ 

 .5103، جنيف، 5102،  ي  ال نمي  ملا بلد عاة ف ي  األمم امل  دة املل   ج م  املللوماشبيا  مشرت  ل (51)

(57) OECD, 2008, The Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy, OECD, Paris ،
 08 ، وقاااااااد مت االقااااااا   علياااااااه  http://www.oecd.org/internet/consumerpolicy/40839436.pdfوامل ااااااااح   

 McKinsey and Company, 2011, Internet Matters: The Net’s. وانوا  أي ااا 5102 ابايف/فرباي  

Sweeping Impact on Growth, Jobs, and Prosperity, McKinsey Global Institute   وامل اااح ،
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy   08، وقاااااااااااد مت االقااااااااااا   عليااااااااااااه 

 Boston Consulting Group, 2012, The Internet Economy in the G-20: The $4.2  و5102 بايف/فرباي  

Trillion Growth Opportunity, Boston Consulting Group, Boston, Massachusetts   وامل اااح ،
https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf5102 ااااابايف/فرباي   08   علياااااه   ، وقااااد مت االقااااا  

-http://dx.doi.org/10.1787/5k43gjg6r8jf، وامل ااح   OECD, 2013, Measuring the Internet Economy, Parisو

enو  5102 اابايف/فرباي   08   عليااه   د مت االقاا، وقااEuropean Commission, 2014, Digital Economy – 

Facts and Figures, Expert Group on Taxation of the Digital Economy, European Commission, Brussels ،
 _http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good افااااح ا اااااوامل

governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه  . 
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مااش مان  ا ل النوا    ال تاناش امل تبيا  ب كنولوجياا املللو و تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش. 
واالتصاالش   اجملال االق صا ي، فكن حتديد نوعني من ال تن  ال  والش ال درُيي  الاد ت  اذ 

قوة تكنولوجيا      قخث الد ت   املخلخل ، وال  والش  اتتيي لا أو أ ا وحتقحن النماتم ال ائم  ب
 لمااف كال منساي م وصاو . متامااا جتاري  جديادة أعمال مناتم  الس  دا املللوماش واالتصاالش 

 .تباعاا 
 ال  والش ال درُيي   

ماان  م اا  أنااه فكاان اساا بلا  و  ،الف اا ا    البلاادا  النامياا  يواجللااامشااكل  رئيقااي   مثاا  -53
وفكاااان أ  تقااااااعد احلصااااول علااااات املللوماااااش. متكاااانلم ماااان لااااادة ن يجاااا  لالفاااا ل االق صااااا ي  

الفاا ل باإلضاااف   ى حتقاني فتكنولوجياا املللومااش واالتصاااالش   ال تلا  علاات  اذ  احلاواجز. 
تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش أ ا  الشاا كاش حتقاان االق صااا ي  للف اااش امللمشاا ، فكاان أ  

نيااا  الوصااول  ى فاا  ال كاااليف ال شااتيلي  وتوساا  ص  أ  لااذ  ال كنولوجياااش يمكن فااال ائماا . 
. وعاا وة  لاااور ي  لاعلاات حتقااني اساا دام  ا، عااا يقاااعد خ لااف أحجاملااا شاا كاشاألسااوا  لل
كحن علت تل ،  مان عمليا   جاز اا  مان أ  يكوناواتكنولوجيا املللومااش واالتصااالش املقا للكني مت 
جياال األلفياا    جنااوب أف ي ياااا مشلاات للاات ساابيل املثااال، كشاافت  راسااا  اس  صااائي  فاإلن ااام. 
أ  ي وقلاااو    ااامعلااات اإلنرتنااات، و خم لفااا  شااا كاش وع مااااش جتاريااا  مااانلم ب  املائااا   74 ارتباااايف

بااااال     .(58)    تصاااااميم املن جااااااش   املقااااا  بلعلااااات املن جااااااش املخ لفااااا تااااانلكص تل يباااااا م
كابااااادش ف اااااد  الشااااا كاش.  اشأ ا  اموعااااافكااااان أ  تتااااان تكنولوجياااااا املللومااااااش واالتصااااااالش 

النمااو، ولكاان تكنولوجيااا ماان أجاال  ،  كثاان ماان األحيااا  ،الصااتنة وامل وسااي  احلجاام الشاا كاش
ومان  ا   . ب كلفا  منخف ا  نقابياا  للمل ملااا من االشبكاش مت كحن ش واالتصاالش  ذ  املللوما

بادالا مان أ  ، قا رة علات املنافقا   مواق  منخف   الد ل اللامل  لش كاش  ذا أ  ُيلل  ذ  ا
 تدفللا الش كاش الكبنة  ى اإلف  .

 املخلخل  شال  وال  
اادث   ال  ااوالش ال درُيياا   ت جاااو أ  فكاان لل كنولوجياااش ال قمياا   -54  كبااناا للتاياا  اا تتاان وحت 
اااألعمااال.  ملزاولاا امل بلاا  ال ائماا   يااؤ ي  ى تتياان األسااالي قااد  تكنولوجيااا املللوماااش  ش وقااد يق 

من جااش رقميا   اسا  دا من   ل قائم  علت الثورة ال قمي  من جاش  اس  دا واالتصاالش 
 ى ك اااا  امليبوعاااا  ثلاااا  علاااات تلاااا  حتوياااال الك اااا  . وماااان األمقائماااا جدياااادة ورقمناااا  من جاااااش 
تللاااايم  ى املدرسااااي  الفصااااول   وال للاااايم  لكرتونياااا ، مواقاااا    بارياااا   ى  لكرتونياااا ، والصاااا ف 

 ى  لكاارتو . وباملثااال، أ ش تيبي اااش تكنولوجياااا املللومااااش واالتصاااالش   األعماااال ال جاريااا  
عمااال أساااالي  األعماااال ال قميااا   ااا   ملوااام منااااتمو منااااتم أعماااال رقميااا  جديااادة. اسااا  دا  
تكااو  كاا   قااماش عياازة  بتاا    و اا  كنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش. بولكنلااا ماازو ة ت ليدياا  
__________ 

(58) M Mbugua, 2014, Zooming in on the South African millennial, August,  وامل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح ، 
http://www.whyweare.co.za/article/millennials5102 بايف/فرباي   08د مت االق   عليه   ، وق. 
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اح كااراش مناوتم ومن بني منااتم األعماال  اذ  .    امسمو  ا رصوم لد ة املمف وح ، و ، افرتاضي 
قادر   ولوجياا املللومااش واالتصااالش كنللشا كاش الكبانة يكاو  ل    للتايا ، حيا  املاملللوماش 

جتلال   الوقات نفقاه، و . وبادول  اذ  الشا كاشاملقا للكني بم ارنا   كبن من القلي  والقيي ة
بلاا  اخلاادماش، مثاال  ،  بلاا  البلاادا  ، كنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش ااائل  لتيبي اااش 

اادث  اضااي اباا   تنافقااي أكثاا   ال ااياف  والن اال   احلالياا     ااذ  ال ياعاااش. القااو  ينامياااش  وحت 
اااوقاااد  نمااااتم االق صاااا ي  اجمل مليااا  التيبي ااااش تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش أي ااااا  ش يق 

دث  اضاي اباا بانفص ال ادرال لاوني ، الد فكن أ    ملزاولا  املل اا ة األساالي  تشاك   ، ألهناا حت 
 ن اااام الربايااااش مناااوتم مثااال  ،درللااات سااابيل املثاااال، تقااا ند النمااااتم مف وحااا  املصااافاألعماااال. 

و ا  غان قابلا  . النوا ا ف وحا  باني اموعا  مان املل  اسام واملشاارك  باى ال ازاة   ،مف وح  املصدر
 تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش. و  ال  اسم وال نقي  اللذين ت ي لما من  لل يبي 

 السياسات الرقمية -باء 
، كمااا ملللوماااش واالتصاااالش علاات القياساا  كنولوجيااا الفكاان ت قاايم اآلثااار ال  ويلياا   -52

 اذ  ال  اوالش    وت يقا . وحتوالش خملخلا تدرُيي  حتوالش  ى ق قمت   اجملال االق صا ي، 
مجياا  أناااوا    القياساا  ماان  اا ل تلزيااز تيبي ااااش تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش  املياادا 

علات  تل ياداا  أصاب ت أكثا  ألجلازة واملنومااشالشبكاش الاد تشامل الناا  واو ذ  الشبكاش. 
افرتاض  أكث  عا  و    كل  يكو     كل  ذ  اش ياكل الشبك كما أ  وجو .  و س ي 
فلاام وبال اااي رئيقااي     ااذ  الشاابكاش  أ واراا  يااو   ال قمو جياال األلفياا  واملواقنااويااؤ ي . مااا ي

تكنولوجيااااا املللوماااااش  م يقاااا خدمو و ااااال تااااناش القياسااااي ،  حاااادا  يااااؤ و   وراا أساسااااياا   
 واالتصاالش كمنص  للمشارك    احلياة اللام .

 ال  والش ال درُيي   
لاات اخلاادماش اللاماا . عصااول اللااا ل قاا بلد كثاان ماان النااا    البلاادا  النامياا  ماان احلي   -51

 ماان املشاااكلتكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش   ال تلاا  علاات بلاا   ااذ  وفكاان أ  تقاااعد 
تيبي اااش احلكوماا  اإللكرتونياا   عاان ق ياا  اا ل الوصااول  ى اجمل ملاااش تاش الااد ل املاانخف  

فكاان أ  ُيلاال اخلاادماش اللاماا  أساا   وأر اا ،  أ  تلاا . وتشاان الاادالئل  ى امل ن لاا  حلكوماا وا
حتقااني االتقااا  ورضااا و احلاجاا   ى القااف   ى م اا  امل اقلاا   االساا تنا  عاان  مااث ا بوسااائل منلااا 

تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش  اسا خداةفكان كماا كبان.    بشاكلالفقاا   واحلد من  قناملوا
 كنولوجياا املللومااش واالتصااالش لفكان ،   اصا وبصاف   أ ا  . ائااحلكوم  بي  أ ا  ل  قني 

. وفيماااا ي للااا  ب ساااالي    تكااان عكنااا    املاضااا الشااال  علااات االسااا ما  لصاااوش أ  تقااااعد 
تنيااوي علااات الاااد قااد  - كنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش الااد تقااا لني بالقياسااي  م ش احلباا

مت  فااااا  ف ااااد  -مااااان االتصاااااالش عاااارب اإلنرتنااااات أي اااااا  لكرتونياااا  واموعااااا  واساااال  ال ماساااااش 
 ملقا ل . ى مزيد من ا    ا  القياسينيال ش يلي  و  لاتتين ب اا ى احلكوماش 
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 املخلخل ال  والش   
البديلا .  للقياسااش صاوتاا ال كنولوجياا ال قميا  تق لني بالد االج ماعي  احل كاش لي  ت   -57

  تتيااان  كااا  لاااا الف اال ااذ  احل كاااش االج ماعيااا  اجلدياادة  أ ااان  ى أ  و  بلاا  األحيااا ، 
 كنولوجيا املللوماش واالتصااالش   اللدياد مان لعلت ال غم من أ  الدور الدقي  و  .(58)األنوم 

  األنوماا    تكاان  تيااناش الباا   بلاا   اا عاماا  نااا  قبااوالا فااإ  باال للن ااا ، احل كاااش الثورياا  قا
تكنولوجيااا املللوماااش لااوال وجااو   الاازم النيااا  األقاال لاايص باانفص الي ي اا  أو ل  ااد  أو علاات 

بكثان. ومان  كاربدرجا  أبن املواقنني كح مناتم رقمي  جديدة مت  يشلد اللا  واالتصاالش. وباملثل، 
   مبا راش مثل األمثل  علت تل

ى حال مشااكل الفقاا   لكرتونيا  املقا ل  اإل نوم  تقلت اإللكرتوني  املقا ل  )أ( 
    تيبي اااش اإلنرتناات ل  باا  أ ا  القياساايني و املواقناا يقاا خدةأو ضاالف األ ا    احلكوماا . و 

 ا وجلا ااماادفوعاش امليزانياا   ىت با  فقااا  املااوظفني اللمااوميني، و  واإلباا   عان،  موعااو الوفاا  ب
  قل  ت  ي الذين ب وا    نيقؤولاملحتديد و  ،ةامل صو 
املشاارك  اإللكرتونياا    ااذا الناو  ماان املبااا راش يقااعد النااا  علاات املشااارك     )ب( 

مثااال  اااذ   للمشاااارك   املواقناااو   اااديدي احلماااا   وكثاااناا ماااا يكاااو اصاااات ال ااا اراش احلكوميااا . 
 حكوما م  ى أنفقلم و م  ى نو  تتن أ  فكن الد  املبا راش
املواقناااااو     ن اااااام سااااال  و ااااادماش فكااااان أ  يشاااااار    اإللكااااارتو ال لااااااو   )م( 
اضاااي ل  للااات سااابيل املثاااال، فاسااا خداة تكنولوجياااا املللوماااش واالتصااااالش. عااان ق يااا  حكومياا  
لل صاول ن م وغا اش ف ا  اجمل ملاباالسا لان  با  أف ي ياا،  يا لخ ائ  اجمل مللرسم تفاعل  بلملي  

 الي   واملبا  وامل اف  علت   يي  رقمي . علت بياناش عن
اوثل و  الي إل اآل ا  مان اليياف،  -58 ،  ى حاد كبان. بلا  ال يبي ااش ال قميا  القالي حت 
بلااا  الااادول امل اقبااا  اإللكرتونيااا  جلمااا  األ لااا  تقااا خدة للااات سااابيل املثاااال، فاحلكومااااش.   اااو
اساا خداماا مااا أهنااا تقاا خدة تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش . كملارضاايلااساا خداملا ل ماا  و 

 ةم زاياد حياا م ت شاكل بصاورةمقاراش و أنشي  املواقنني  وبالنو   ى أ ألغ اض قملي . فاع ا 
 لااامواقنيم اقبا  ماان أي ااا متكحان احلكوماااش ال كنولوجياااش ال قميا  فكاان أ  فاإ  علات اإلنرتناات، 

 .ايدعلت  و م ز  عليلموالقيي ة 

__________ 

(58) R Heeks and R Seo-Zindy, 2013, ICTs and social movements under authoritarian regimes: An 

actor-network perspective, Development Informatics Working Paper No. 51, IDPM, University of 
Manchester, United Kingdomااح  ، وامل  http://www.seed.manchester.ac.uk/subjects/idpm/research/ 

publications/wp/di/di-wp51/   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 
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 المشهد العام للتنمية الرقمية على السياساتتغير  آثار -ثالثاا  
 التنميةألغراض خطاب تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نطاق توسيع -ألف 

  باالولور ال نميا  ألغا اض  ياب تقخن تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش  بدأل د  -58
أ اةا تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش ال قميااا  رب مااان ال ااا   املاضااا  واع اااال قاااليناش من صاااف 

 - واف  اللااة لإلنرتنات البني  ال زامن ال   يقبقب  املفا يم  النموتم  ذا نش  و مفيدة لل نمي . 
 و  أع اااابأ واش. تب اا  عاان غاياااش  -واأل ااداإل اإلمنائياا  لفلفياا   -ل   ياا  غاياااش أ اة 

تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش    ياااا    مااااام  أ، بااااداإلمنائياااا  لفلفياااا   قاااا   األ ااااداإل
 حااواف    تلاا  عاان لااربح ، ي  اإلمنااائ ماان اجلاناا  و كاا  اة ل   ياا  ال نمياا . ي زايااد  ومشاااري  ال نمياا  

وعمليااا   قاااار عمااال األمااام امل  ااادة  ،ورقااااش اسااارتاتيجي  احلاااد مااان الف ااا و  ،الوقنيااا  اشالقياسااا
عان تلا    سياسااش  ي لربح ملللوماش واالتصاالش، من جان  تكنولوجيا او للمقاعدة اإلمنائي . 

 و يويف عمل ال م  اللاملي  جمل م  املللوماش. ،تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش الوقني 
ألغااا اض علااات مااا  القااانني، ركاااز  يااااب تقاااخن تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش و  -31

وت اد)  ،الصاتنة الشا كاش  كفاا ة    قايناشاللل كنولوجياا، مثال  ال درُييا ال نمي  علات اآلثاار 
 املخلخلاا ال يشاامل ال  ااوالش  غاان أ  تلاا أف اال. بشااكل الصاا   أو القااو  عاان للوماااش امل
اادثثلا وساا  األ ا ملنااا، كمااا م زايااد   علاات  ااو تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش نياقاااا الااد حت 

 وجيا املللوماش واالتصااالش جاز اا تكنولوقد أصب ت . من  ذا ال   ي  القاب الف     ور   ثه 
 بادأش ت  ا:. ون يجا  لاذل ، أنشي  ال نمي  ت  يباا مجي  دعم بق ع  يرقم   "جلا  عصق"من 

ال نمي ، م  ألغ اض تقخن تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش  املنوور األصل  بش  بل  قيو  
ثاال، كانات الفجاوة ال قميا  للات سابيل املفالقياسااش.  لصان  بالنقاب  آثار واضا  ما لذل  من 

ألغاااا اض لااانل  تقاااخن تكنولوجيااااا املللومااااش واالتصااااالش  داااور ت كياااز سياسااااا  رئيقااا متثااال 
علات  ااو أصاب: ماان الواضا:  غاان أناه. رقميااا  غاان امل صالنيكبان علات بشااكل  الرتكياز  ومت، يا ال نم

، والناا املنااق   ال قما  بانيوما  تزاياد ال وصايل . ليص   دله النفات ف  م زايد أ  الرتكيز علت 
املفلااوة اق صاا  حياا  ال اادراش واملااوار . وعاا وة علاات تلاا ، فجااواش جدياادة ماان  باادأش تولاا 
 ى  اذ  نوا ة دادو ة علات ال نميا  ألغا اض  قخن تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش األصل  ل

بل  جواناا   ااذ  لاااع رب ااا عااام ا  ضااافياا مقاااعداا حياا  سياساااش ال نمياا ،   ال كنولوجياااش 
تشااكل تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش باادأش ال ُياااري عاملاااا . ولكاان  ااذا الاا أي اشالقياساا
فاإ  املنواور األصال  ،  يكليامان الناحيا  الجلميا  جوانا  سياسا  ال نميا . و   الل ي اال اعادة فيه 
اتي  باااني ياساااقااؤولياش القامل ُياااز.ال نمياا  ألغااا اض  قااخن تكنولوجياااا املللوماااش واالتصااااالش ل

  الوقااات مثااال الصاا   وال للااايم وال نمياا  ال يفيااا ، املقااا  ل  اللديااد مااان قياعاااش ال نميااا  الف  ياا  
 .ض ورياا أم اا بي ي   م ق    اشقياسال الذي أصب: فيه رب 
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 يااب تقاخن تكنولوجياا املللومااش نياا  توساي   ى حاجا  م زايادة فاإ  مثا  وبال ااي  -30
 م   ذ  احل ائ  امل تنة   املشلد اللاة لل نميا  ال قميا . من أجل نمي  ال ألغ اض واالتصاالش 

بااا    اااذ   ال نميااا  ألغااا اض يااااب تقاااخن تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش وينتااا  أ  ي ااا  
أ  ال نميا . وبلباارة أ ا  ، ي لاني  أنشاي م زاياد علت  او املنص  الد ت وس  ال كنولوجياش متثل 

حت ياا  ت اي: وسايل  أساساي  ل كاو   ور  امشا    ال نمياا  أ ا  ال قميا  مان ال كنولوجيااش  تن  ال
 .ال نمي  وال م   هبا

 تركيز سياسة التنمية الرقمية تمجاال -باء 
ألغا اض  ياب تقخن تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش نيا  من ال  وري توسي   -35

  أربلا   اتي تاد  ش سياساي يلا   . و ذا لل نمي  ال قمي امل تنال نمي  الس يلاب املشلد اللاة 
 ،ااااااالش رئيقاااااي   اااا   النوااااااة اإليكولااااوج  ال قمااااا ، والشاااامول ال قمااااا ، واالساااا دام  ال قميااااا 

،  ااذ األربلاا  القياسااا  ماان ااااالش الرتكيااز اااال كاال ياا   أ نااا   اا     وال لدياداش ال قمياا . و 
 .تي امل لل   بال د  ش القياسابل  االقرتاحاش  د) تم  

 النظام اإليكولوجي الرقمي  
ت اارب  الناات  عانالف اا   يلا فكان أ  ي فلام علات أناه النواة اإليكولوج  ال قم      -33
 ويشامل  اذا النوااة اإليكولاوج  .(31)املللومااشو اإلعا ة وتكنولوجياا االتصااالش   وسائ دصناع

بياناااش، والبنياا  ال   ياا  املالياا ، والبنياا  للوالبنياا  ال   ياا   ،مكونااش مثاال البنياا  ال   ياا  ال كنولوجياا 
والبنياا  ال   ياا  البشاا ي . ويااوف  النواااة اإليكولااوج  ال قماا  املااد  ش ال  ماا   ،ال   ياا  املؤسقااي 
 .(30)فلالاا اللل نمياا  ال قميا   امليلوبا وال يبي ااش االج ماعياا  وال  نيا   ال  نياا ساص السا  دا  األ
تل    مجي  مكوناش النوم اإليكولوجي  ال قمي ، راا كافياا اس ثماال يا  اخلال وقد ال يق ثم  

عااادة قااادرة  تنياااوي علاااتناااو  مااان القااال  اللامااا  الاااد  ااا  اسااا ثماراش النوااااة اإليكولاااوج  أل  
 إلقاماا  ا تااد ل سياسااأ  حيااد  االساا ثمار. ولااذل  يلاازة  اشعائااد مجياا جاا  املقاا ثم  علاات 
ااا   ينبتاا  أال يلاادإل  ى  ااذا ال ااد ل اللاااة  غاان أ . ي ميااز بالكفااا ةرقماا   نواااة  يكولااوج 

الساا ثماراش ال يااا  اخلااال  ى اساا  دا  حااوافز  ينبتاا  أ  يلاادإلباال  يااا ة االساا ثمار اللاااة، 

__________ 

(31) World Economic Forum, 2007, Digital Ecosystem Convergence between IT, Telecoms, Media and 

Entertainment: Scenarios to 2015, Geneva  وامل ااااح ،http://www3.weforum.org/docs/WEF_ 

DigitalEcosystem_Scenario2015_ExecutiveSummary_2010.pdf،    08وقاااااااااااااااااااد مت االقااااااااااااااااااا   علياااااااااااااااااااه 
 .5102 بايف/فرباي  

(30) R Heeks, 2014, ICT4D 2016: New Priorities for ICT4D Policy, Practice and WSIS in a Post-2015 

World, Development Informatics Working Paper No. 59, IDPM, University of Manchester, United 

Kingdom   وامل ااااااااااااااااااااااااح ،http://www.seed.manchester.ac.uk/subjects/idpm/research/publications/wp/di/، 
 .5102 بايف/فرباي   08وقد مت االق   عليه   
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، ياا  ال يااا  اخلااال وقوتااه ومااوار  مثاا  حاجاا   ى تقااخن  ينامو . أمكاانوضااما  مشااارك ه، كلمااا 
 دافل  لل نمي  ال قمي .ال وة  و الكو  يوينبت  أ  

تااادقي  النوااااة   اخلياااوة األوى  اااو تلزياااز أي نوااااة  يكولاااوج  رقمااا  وقااا   مثااال وت -34
قناواش اتي  ال د  ش القياستوجه ُي  أ  و . ضلفمواقن اإليكولوج  ال قم  احلاي ل  ديد 

  يكااو  وينبتاا  أالنواااة اإليكولااوج  ال قماا .  ماان املكوناااش ال االيف  ت وياا   ااوم لااد ة مالياا  
تكاو  قابلا  تواف  بني  حت يا  لل كنولوجياا والبيانااش ل ئيقي  لقياس  الدول  ضما  األ داإل اأحد 

عاان  اتي ن شااار. وينيااوي تلاا  علاات تااد  ش سياسااعلاات االقاادرة عالياا  لل شااتيل البياا  وتاش 
الشا اكاش باني ال يااعني  قاما  االس ثماراش املبا ا ة، و و ، متكيني  تنويمي سياساش ان لام  ق ي 

بنياااا  حت ياااا  قانونياااا  ب مصاااا وباا تلاااا  ، ووضاااا  ملاااااين اجلااااو ة. وينبتاااا  أ  يكااااو  اللاااااة واخلااااال
 .أرض الواق ومؤسقي   اعم  تلز  قدراش االب كار ال قم  علت 

البنيااا  ال   يااا  البشااا ي  مااان حيااا  قااادراش  أ   ناااا  حاجااا   ى تلزيااازاأل ااام مااان تلااا ، و  -32
ملاااراش  تلاا  ال اادراش ال كميلياا  مثاال  ن ااام تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش،  ااا  و اساا ل   
ماان  ااذ  ال اادراش ال كميلياا  ضاا وري  وتل اارب ال  ليلياا . امللاااراش و  ،ل لاماال ماا  اآل اا ينا، و ال واصاال
 يقااا لزة تلااا من جااا . و عمااال حتويااال ملااااراش تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش  ى فااا ل أجااال 

ال ادري  علات مقا و  و األعلت الثانوي و مق وياش ال لليم األوي و  علتتلليمي  اتي  تد  ش سياس
األ اااخال مااان أ  ينشااا وا كمب كااا ين الرتكياااز علااات كيفيااا  متكاااني  ينصااا امللااا . وينبتااا  أي ااااا أ  

 االح ياجاش احمللي  اخلاص .م   ناس   ا ي يبي اش تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش لن جني وم
 الشمول الرقمي  

ااان تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش بوسااا   -31 كح فكااان أ  الناااا . و  الوقااات نفقاااه، أ  مت 
قا ند تعادة املقااواة   اجمل ما . و يؤ ي عدة النفات ال قم  ون   ال دراش ال قمي   ى تفااقم أوجاه 

ثا   اموعااش  "مان فكان ال ميياز بوضاوح باني ى الشابكاش. و   اذا القايا ،  ال نمي  ال قمي  
و ام لت مجي  املوار  وامللااراش امليلوبا   و"مان ال فلكاو "، عصول احل فكنلمالذين أي ، فلكو "
ماان و"  أي فوائااد مبا اا ة ماان تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالشاالساا فا ة ماان عاان  متاماااا  البلياادو 

نيف وفكان تصا .(35)فوائاد ال نميا  ال قميا أقصات ماا فنلاو  مان جا   كثاناا الاذين  أي "، فلكو  أقل
للاات ساابيل ف. بوصاافلم "فلكااو  أقاال" ماان الناحياا  ال قمياا اجلنااوب اللااامل    األلفياا  جياال ملواام 
 األلفيااا    اللدياااد مااان البلااادا  األف ي يااا  صااالوب  م زايااادة   االسااا فا ة مااانُياااد أفااا ا  جيااال املثاااال، 

  ي ادم   املصا   احمللا  لمنواامالف ل امل اح  من   ل خم لف منصااش اس  ااف  اإلنرتنات أل  
أوجااه وجااو  قااد ياادل علاات عاادة املقاااواة ال قمياا  كمااا أ   .(33)  بواباااش الاادف  اللاملياا حااا اآل  

__________ 

(35) M Castells, 2010, The Information Age: Economy, Society, and Culture, second edition, Wiley-

Blackwell, Chichester, United Kingdom. 

(33) V Counted, 2014, We are connected, but constrained: Internet inequality and the challenges of 

millennials in Africa as actors in innovation, Third Millennium Africa Project, conference paper: second 

International Conference on Innovation and Entrepreneurship, University of Bangkok, Thailand. 
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 ف اااش ى  عاادة املقاااواة   اجمل ماا  ماان حياا  فاا ل اللماال وال للاايم والااد ل، اساا نا اا أ اا   ماان 
دة كفاياا  وفكاان أ  تقااو  أوجااه عاادة املقاااواة  ااذ  بقااب  عاا. اإلثنياا و  (34)اجلاانصنااو  ف عياا  مثاال 

 تيبي اش تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش.احمل و  احملل    
ني تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش واملقااواة باني تق    الا واب  با ،و   ذا القيا  -37

  املائا     53 تل  أ  اح مال اس خداة النقا  لإلنرتنت أقل بنقاب  ، اصاا  اجلنقني ا  ماماا 
ا جنااااوب   أف ي ياااا  حااااني ت قاااا   ااااذ  الفجااااوة امل وساااا ،  ى  ملاااانخف اتاش الااااد ل البلاااادا  

 ى تفاااقم عاادة املقاااواة    النفااات ااذ  الفجااوة وفكاان أ  تااؤ ي  .(32)  املائاا  43الصاا  ا   ى 
. و  الوقاات   وضاا  أسااوأرت  النقااا  تاان ااائ  ال نمياا  و  ماان حياا  االساا فا ة ماانبااني اجلنقااني 
ماااان حياااا  متكااااني املاااا أة،  األوضااااا  تتاااانوماااااش واالتصاااااالش أ   كنولوجيااااا امللللنفقااااه، فكاااان 

احلااااواجز بااااني  خياااا  ل سياساااااتي  مناسااااب  ااااد  ش بمدعوماااا   ااااذ  ال كنولوجياااااش كاناااات   تا
ال قما  وال ادراش ال قميا   بالنفااتحت ي  املقاواة باني اجلنقاني فيماا ي للا  فإ  اجلنقني. وبال اي، 
قياساااااش تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش، لال اخلااااالرتكيااااز ماااان ااااااالش ينبتاااا  أ  يكااااو  

   البلدا  النامي . سيما وال
 ى تكنولوجياااااا املللومااااااش  النفااااااتلااااا  اااااا   تاااااوفن سااااابل تال نميااااا  ال قميااااا  الشاااااامل  ال و  -38

ال ادراش اك قااب احلصول علت املاوار  ال كميليا  و   مكاني ل  أي اا حتقني بل  هنا ت  واالتصاالش
اااالاااد مت   النوااااة اإليكولاااوج  توساااي  نياااا  ينبتااا  و .  منائيااا ال قمااا   ى ن اااائ   مااان حتويااال النفاااات نكح

ال ااااادقي  حياااااد  أ  أي ااااااا مااااان امللااااام و شااااامل الف ااااااش املقااااا بلدة مااااان اجمل مااااا . يال قمااااا  الكامااااال ل
عااان امللوقااااش ال ئيقاااي  الاااد  أبلاااا  االساا بلا  ال قمااا ، ف ااا ا املشاااار  لياااه آنفااااا  ال قمااا  اإليكولااوج 

حاااوافز اتي   ى اسااا  دا  ينبتااا  أ   ااادإل ال اااد  ش القياساااو ه  اااذ  الف ااااش املقااا بلدة. تواجااا
أ  يكاااو  بناااا  قااادراش تكنولوجياااا املللومااااش أي ااااا ينبتااا  و ل شاااجي  االب كااااراش ال قميااا  الشاااامل . 

املصاامم  مباا راش بناا  ال ادراش اجمل مليا  ومان  ا   واالتصااالش للف ااش امللمشا  أولويا  قصاو . 
ال اااااد  ش أ  حتفاااااز ُيااااا  و تقااااااعد    اااااذا الصاااااد . أ  الح ياجااااااش احملليااااا  ل لبيااااا  ا  صيصااااااا 
تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش      ااااال ي  أي ااااا قااادراش االب كاااار وال نميااا  احملليااا اتالقياسااا

 وتيبي اش  امل . اا بياناش  امل  ود و  دلي تن  فكن أ    ي البلدا  النامي  

__________ 

(34) M Hilbert, 2011, Digital gender divide or technologically empowered women in developing 

countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics, Women’s Studies International Forum, 

34 (6), 479–489, November-December   وامل ااح ،http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2011.07.001 ، وقااد
 .5102 بايف/فرباي   08مت االق   عليه   

(32) Intel, Dalberg Global Development Advisors and Globescan, 2012, Women and the Web: Bridging the 

Internet Gap and Creating New Global Opportunities in Low and Middle-income Countries, Santa 

Clara, California, United States, Intel Corporation  وامل ااااح ،http://www.intel.com/content/dam/ 

www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf   اااااااابايف/ 08، وقاااااااد مت االقاااااااا   علياااااااه        
 .5102فرباي  
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 ميةاالستدامة الرق  
مان حيا  ال قميا  ال واب  بني تكنولوجيا املللوماش واالتصااالش واالسا دام   فكن فلم -38

الوجو  املاا ي ل ياعااش تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش لاه فا .(31)حجملاامق و  اآلثار أو 
   ساالاماا أ  تقاالم آثاار مبا اا ة علاات االساا دام ، ولكاان تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش فكاان 

حتقني االس دام  بي ي   غن مبا  ة من   ل اللديد من ال يبي ااش   قياعااش غان    اا كبن 
فكاان اع بااار  فاا  انبلاثاااش الك بااو  النامجاا  عاان و تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش. قيااا  

فاااإ  ال يبي ااااش غااان املبا ااا ة. وباإلضااااف   ى تلااا ، مااان الشااابكاش الذكيااا  وأمت ااا  قياااا  الياقااا  
اادث يااا املللوماااش واالتصاااالش تكنولوج ن ائجلااا ولاان يكااو  لأي اااا تتااناش ساالوكي  وا ملياا .  حت 
اال   اااار االق صاااا ي علااات أي ااااا و مناااا ، ف قااا   ياااحتويليااا  علااات االسااا دام  البي  آثااااراإلمجاليااا  
ال تناش   أمنايف االسا ل   النامجا  عان اسا خداة فإ  للت سبيل املثال، فج ماعي . واللدال  اال

االساا دام . وعااا وة علاات تلااا ، ماان حيااا  كنولوجيااا املللومااااش واالتصاااالش لاااا آثااار واسااال  ت
 م ونااا ملقااااعدة علااات حتقاااني ا اش مكاناااعلااات تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش أي ااااا تنياااوي 

 بااني لااد ة املمجياا   ااذ  الاا واب  ي اعاا  اتبااا  هناا   ااامل حاجاا   ى  نااا  فااإ  الاانوم. وبال اااي، 
 ي .اتل د  ش القياسل  ي خيال عند ملللوماش واالتصاالش واالس دام اتكنولوجيا 

تشاااجي  مباااا راش االسااا دام    فكااان أ  ياااؤ ي ي ، اتمااان حيااا  ال اااد  ش القياساااو  -41
املناسا  وتاواف  م افا  كافيا  وضاما   عاا ة ال ادوي   ،قياعاش تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش

اآلثاااار البي يااا  املبا ااا ة ل كنولوجياااا  ى املقااااعدة    فااا   ،لنفايااااش اإللكرتونيااا مااان الااا خل  ل
ال فكن أ  ت     اآلثار اإلُيابي  غن املبا  ة ل كنولوجيا و . اا كبن  ف اا   املللوماش واالتصاالش
بي   مواتي  لل يبي اش الذكيا     و ي  من   ل تدابن بنا  ال دراش  ال املللوماش واالتصاالش 

تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش. وينبت  لل كومااش أ  تشاج  قيا  غن األ    ال ياعاش 
 كنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش علاااات لاآلثااااار القاااالوكي  واإلمجالياااا  امل لل اااا  بالب ااااو  أي اااااا 
تيبي ااش تكنولوجياا حاجا   ى تيقان مثا  و  س دام . بالنقب  لتل   علتواآلثار املرتتب   ،اجمل م 

  نمي .للحتقني م ون  النوم الف عي  ال امي   ى تصاالش املللوماش واال
 التهديدات الرقمية  

لااا ولكن ،قانوني لاااماان حياا   أ اا   ى  والياا  ق ااائي ن ااائ  ال نمياا  ال قمياا  ماان ص لااف  -40
 ائم اجلاأ     لثا   ىلمج ما . وقاد لوك لديداش د مل   كثنة  سياقاش  مثنة للمشاكل تل رب 

حاادحة  فاااقم علاات اإلنرتناات تاج ماعياا . و تكاااليف اق صااا ي  وسياسااي  و نيااوي علاات تاإللكرتونياا  
__________ 

 D Souter، ويا   مزياد مان  ا حه   5115اقرتح  ذا اإلقاار من اد  االحتاا  األورون مان أجال املقا  بل   عااة  (31)

and D MacLean, 2012, Changing our Understanding of Sustainability: The Impact of ICTs and the 

Internet, International Institute for Sustainable Development, December, 2012  وامل ااااح ، 
http://www.iisd.org/sites/default/files/pdf/2012/changing_our_understanding_of_sustainability.pdf، 

 .5102 بايف/فرباي   08وقد مت االق   عليه   
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تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش   وتصااب: واملااوا  اإلباحياا .  (37)ال ماااراملشاااكل النامجاا  عاان 
 فااإ عنااف ضااد النقااا  والف ياااش. وعاا وة علاات تلاا ، أعمااال الرتكاااب  منصاا بلاا  األحيااا  

ت يياد  انياوش علاتأ    ى عادة حااالش قاد نقاا  واللاا  ال قما  ح او  اإلاال بني  ال دا ل
بلاا   تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش  اااال  ح كاااراش لفاا  حااني أ  ف ااو  اإلنقااا . حل

، االساااا ت ي، وال قااالن القاااو  حاااواجز   اااولحتااادياش مثااال رفااا   أي ااااا تيااا ح فإهناااا ، الفوائاااد
 .(38)ل  ائ وال ل ب من  ف  ا ،وال لدي علت اخلصوصي 

تلزياااز وكااااالش  القااايرباني  ائم اجلااا ال اميااا   ى مكاف ااا  اتي قياساااال ااادابن ال وقاااد تشااامل -45
. وينبتا  اع ماا  تشا يلاش مناساب  ل اما  القيرباني اجل ف   بش  الوع    اع  و  القيربا األمن 

ال لديداش امل تبي  وتق لزة . لاما حترتة  ارجاحرتاة ح و  اإلنقا  اللاملي  علت اإلنرتنت ب در 
تشاامل تادابن قانونياا    قاد ي  فلالاا اتتااد  ش سياسا ي ااا أاإلنرتناات  وال مااار علاتاملوا  اإلباحيا  با

آليااااش ملكاف ااا  اسااا خداة   نشاااا مااان امللااام كماااا أ  وقنيااا .  خم لاااف القاااياقاش ال كافيااا  تناسااا 
عناااف ضاااد ل أعمااااالرتكااااب  االج مااااع ال واصااال  لوساااائو تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش 
بشاكل  ج اما  تكنولوجيا املللوماش واالتصااالش  اس خداةالنقا  والف ياش،  ا   تل   سا ة 

املاااوا  اإلباحيااا  واالجتاااار بالنقاااا  اسااا ت ل األقفاااال   ل  ااا   اجلنقااا  واالسااا ت ل اجلنقااا  و ل
وان لااا    القاايربانيوامل اااي اش  القاايربا   ااكال النا اا   ماان اللنااف مثاال ال  اا  األوالف ياااش، و 

تااوفن وماان احمل ماال أ  يااؤ ي  .(38)علاات ساا م  النقااا  والف ياااش اخلصوصااي ، الااد تشااكل  ياا اا 
تلاا  ال ائماا  لنماااتم االح كارياا  و  ى ال صاادي ل (41)ف ااوح"امل ال يااوي زيااد ماان الاادعم ألنشااي  "امل

  تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش.  أنشي  امللكي  علت 

__________ 

(37) RJ Williams, RT Wood and J Parke, 2012, History, current worldwide situation, and concerns with 

Internet gambling, in Routledge International Handbook of Internet Gambling, RJ Williams, 

RT Wood and J Parke, eds, Routledge, Abingdon, United Kingdom, 3–26. 

(38) DS Evans, 2008, Antitrust issues raised by the emerging global Internet economy, Northwestern 

University Law Review Colloquy, 102:285–306   وامل اح ،http://www.law.northwestern.edu/journals/ 

laWreview/Colloquy/2008/13/LRColl2008n13Evans.pdfااااااااابايف/فرباي   08   علياااااااااه   ، وقاااااااااد مت االقااااااااا 
 KL Levine, 2008, Preserving competition in multi-sided innovative markets, North  و5102

Carolina Journal of Law and Technology, 10(1), 59–117   وامل ااح ،http://www.ncjolt.org/sites/ 

default/files/Devine_ Kristine_v10i1_59_118.pdf  5102 بايف/فرباي   08 ، وقد مت االق   عليه. 

           االسااااا ن اجاش امل فااااا  عليلاااااا،ال  اااااا  علااااات مجيااااا  أ اااااكال اللناااااف ضاااااد النقاااااا  والف يااااااشاألمااااام امل  ااااادة،  (38)
، وامل اااااااااااااااااح   5103آتار/مااااااااااااااااار   02-4، الاااااااااااااااادورة القااااااااااااااااابل  واخلمقااااااااااااااااو ، جلناااااااااااااااا  وضاااااااااااااااا  املاااااااااااااااا أة

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_agreed_conclusions_advance_unedited

_version_18_March_2013.pdf   5102 بايف/فرباي   08، وقد مت االق   عليه. 

(41) ML Smith, L Elder and H Emdon, 2011, Open development: A new theory for ICT4D, 
Information Technologies and International Development, 7(1), iii-ix. 
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  التنمية الرقميةالحوكمة في سياسة  -جيم 
 شاااجي  ال نميااا  ال قميااا  ا  جدياااد لأكثااا  مااان د اااو  سياساااماااا  اااو  ناااا  حاجااا   ى  -43
سياسااا  ال نميااا  ال قميااا ، و اصااا   م اعااااة احلوكمااا   ي لاااني علااات صااانا  ال ااا ار أي ااااا  ت فلالااا . ال

 كاا ل قما ،  االقاب  لللصا  لص  ال  ل و سياس  ال نمي  ال قمي .  من   لات  سم الياكل الد 
سياسا  أي  سانا  ، ي مثال   ال جنيا  النل  اليكل  لقياس  تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش

و ارة حكومياا   وعااا ة مااا كاناات، ة ي اا  م خصصاا  واحااد  ىتكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش 
 لوجيا"."االتصاالش" و"ال كنو وال الي   "املللوماش"، من الكلماش أو أكث  واحدة امسلا يشمل 
ال نمي  تشجي  البلادا  ألغ اض منوور تقخن تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش  و ت وي -44
حتويااال أو تياااوي  املقاااؤولياش عااان أي سياسااااش تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش، تلمااايم علااات 

 احلاجااااا   ىوت زاياااااد القياسااااااش امل لل ااااا  ب كنولوجياااااا املللومااااااش واالتصااااااالش   و اراش أ ااااا  . 
  سياساااا ا  أ ااام عياااا  تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش  ور البلااادا     لمااايم مااا  اسااا م ار ال

تلمايم سياسا  ان شاار شاج  ي و و ماكل و ارة   سياس  ال نمي  ال قمي ،   تشرت اإلمنائي . وبال اي، 
 .(40)اكلمشاااغااان أ  ال لماايم ينيااوي علااات عاادة تكنولوجيااا املللوماااش واالتصااااالش   املقاا  بل. 

جتااز  فلاام كاااإل ل كنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش   الااو اراش ال ئيقااي ، و تااوف  عاادة ماان بينلااا و 
النواااة نل  وعلاات ساابيل امل ابلاا  لاالااذل ، و خم لااف ال ياعاااش.  عااربالقياساا  ال قمياا  وعاادة اتقااا  

تو يااا  فلااام مشاااوي و  ناااا  حاجااا   ى ، يصاااب: مااان الواضااا: أ  أعااا  اإليكولاااوج  ال قمااا  املاااذكور 
 لمقؤولياش، كما  و مبني أ نا .ل

 مسؤوليات سياسة التنمية الرقمية  
 مقؤولياش القياساش اجللاش الفاعل  ال ئيقي    اال القياساش

سياسااااا  تكنولوجياااااا املللومااااااش واالتصااااااالش 
و ارة االتصااالش وتكنولوجياا  مثالاألساسي  )
 املللوماش(

ناصااااا  عو  لناصااااا  ال  نيااااا امل لل ااااا  بالالقياسااااااش 
النوااااااااااااة اإليكولاااااااااااوج  ال قمااااااااااا ،   البيانااااااااااااش 
 ال لديداشو ، واالس دام ، والشمول

 ،قياساااااااااا  القااااااااااياقي  )مثاااااااااال و اراش املالياااااااااا ال
 ،وال للااااااايم ،والصاااااااناع  ،وال جاااااااارة ،واملشااااااااري 

 والللوة وال كنولوجيا(

اجلواناا  األوساا  ماان النواااة اإليكولااوج  ال قماا  
 ،دراشوال ا ،ال قم   ال مويال الشمولوسياساش 

 واللملياش ال قمي ، وتيوي  األعمال، واالب كار

 مثال الشامولجوان  ملين  من سياساش ملينا ،  سياس  دد ة
االسااااااا دام  و (  يااااااا  نميااااااا  اجمل ملالال قمااااااا  )و ارة 

__________ 

(40) R Heeks, 2010, Mainstreaming ICTs in development, ICT4DBlog, 30 October   وامل اااح ،
http://ict4dblog.wordpress.com/2010/10/30/mainstreaming-icts-in-development-the-case-against/ ،

 .5102 بايف/فرباي   08وقد مت االق   عليه   

http://ict4dblog.wordpress.com/2010/10/30/mainstreaming-icts-in-development-the-case-against/
http://ict4dblog.wordpress.com/2010/10/30/mainstreaming-icts-in-development-the-case-against/
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 مقؤولياش القياساش اجللاش الفاعل  ال ئيقي    اال القياساش

ال لديااداش ال قمياا  )و ارة و ال قمياا  )و ارة البي اا (  
 و ارة ال جارة والصناع (  و املللوماش واإلع ة

 ، ياعيااااا  )مثااااال و اراش الزراعااااا القياسااااااش ال
وال لليم، واملاليا ، واملشااري ، واإل ارة  ،والص  

 اللام ، واألمن الوق (

اجلواناااا  ال ياعياااا  لقياساااا  النواااااة اإليكولااااوج  
 كنولوجياااا يل  ل  اااو ال يبيااا  التلاااز  الاااد ال قمااا  

 املللوماش واالتصاالش

القياس  الدولي  )مثل األمم امل  دة والي اش 
 وقني (ال   فو  األ 

اجلواناااااا  عاااااارب الوقنياااااا  ماااااان النواااااااة سياساااااااش 
، واالساااااا دام ، والشاااااامولاإليكولااااااوج  ال قماااااا ، 

 ال قمي  اشال لديدو 

الشاااااا كاش عاااااارب  مثااااالاسااااارتاتيجي  األعمااااااال )
 الوقني  ال قمي  ال ائدة(

أ  اسرتاتيجياش األعمال للش كاش ال قمي    را  
 اشمن نواة القياس  ئيقي  تشكل جز اا ال

 والاااا واب اح ياجاااااش اجمل ماااا ، بباااا   احلكوماااا    اجمل م  املد 
 االيف    النواااة اإليكولااوج  ال قماا ، وق ااايا ال

 ،ال قمااااا ، واالسااااا دام  الشااااامولبداااااد ة ت صااااال 
  .و  ارة ال لديداش ال قمي

 ل ما  ال و ي  الفلاال للمقاؤولياش.  نشا   يكل تلاو   امل تكو   نا  حاج   ىقد و  -42
، اا   سااد الفجااواشمز وجاا اا  ور  أي يااؤ ي ااذا اليكاال فااإ  ماان  اا   ، 5 ااو مبااني   الشااكل كمااا و 

 كنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش امل لل اا  بالقياساا    اااال اجللاااش الفاعلاا   ى  أف ياااا  حياا  يقاا ند
تاش ارب ال جااوالواقاا  أ  احلكوماا  وال ياعاااش األ اا  .  ى اجللاااش امل صاال  ب وف ااد رأسااياا  ،مياا وال ن

 تااادل بالفلااال علااات فوائااادتكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش  اشخ لفااا  مااان سياسااااملنوا  الصااال  بااااأل
 ويااا  لكااال مااان ال ى جنااا  مااا  الي ااااش ال مثيليااا   ، جنبااااا وال ويااا قااا  ل  امل احلكوميااا وكااااالش ال ومزاياااا

 الث  .بني  ذ  اجملموعاش  املوثو ال يا  اخلال واجمل م  املد ، وآلي  لل فاعل 
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 5الشكل 
 الهيكل التعاوني لسياسة التنمية الرقمية

 

 

وضا   يكال تلااو  واحاد جلميا  اااالش سياسا  ال نميا  ال قميا . لقد تقلت احلكوماش و  -41
فكااان أ  يصاااب: غااان عملااا  باااالنو   ى أ  النشاااايف ال قمااا  ف اااد  ى كااال ااااال مااان  غااان أ  تلااا 

ام ادا  اااالش  ياكال علات  نشاا  لنوا    ا املق صاوبقد يكو  من و حلكوم . مقؤولي  اااالش 
 ال قمياا ، واالساا دام  والشاامول ال قما ،لقياسا ، مثاال النوااة اإليكولااوج  ال قما ، لال ئيقااي   الرتكياز

. وينبتاااا   ياااا   ا  ماااااة  ااااال ل  ااااايا ال  ااااارب، ماااان أجاااال ضااااما  اتقااااا  ال قمياااا  وال لديااااداش
 ى تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش و ارة املالياا  و  ةو ار  ساا   امل املثااال، للاات ساابيف. اشالقياساا

مللاام ش اأساا   الاد تصاب:والن او  اإللكرتونيا   الن او  امل ن لا بش   اآلثار املرتتب  علات  اللمل ملاا 
  ى اللمااااالتكنولوجياااااا املللومااااااش واالتصااااااالش و ارة اللمااااال و  ةو ار وسااااا   ام   املاليااااا  واملصااااا في 

فاااا ل عماااال جلياااال األلفياااا  واملااااواقنني  الساااا  دا بشاااا   اآلثااااار املرتتباااا  علاااات أف اااال القاااابل  ملاااااا 
اااادح ا، نيالاااا قمي وظااااائف ن يجاااا  تيبي اااااش تكنولوجيااااا  س خقاااا  ياعاااااش الااااد مقااااب اا ال ولكاااا  حت 

ال للاااايم وتكنولوجيااااا ساااا   ام و ارتااااا املللوماااااش واالتصاااااالش   املقاااا  بل. وعاااا وة علاااات تلاااا ، 
 ل للم.  االوساق  ال قمي  لزيا ة  واالتصاالش  ى اللمل ملاا املللوماش 

 ال  ليل
 

 اخلي 
 

 ال نفيذ
 

 ال صد

 القيا 
 

 احلكوم 
 

 غن احلكوم 

 

 تنمي 
 

 ال قم 
 

 أصحاب المصلحة
 

 دد ة
 

 قياعي 
 

تكنولوجيا املللوماش 
 واالتصاالش
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سياسا  ال نميا  ال قميا ، عاا ي اي: الا للم   قابال لل كا ار جتا يق و  هنا مان امللام اع ماا  و  -47
  ااال من اد  ل باا ل اخلارباش تاؤ ي  ور اللجنا  توال . وينبت  أ  وتن ي: القياساش  درُي ال

   نمي  ال قمي .السياساش اال صن    املق فا ة   املمارساش اجليدة والدرو 

 واالقتراحات االستنتاجات -رابعاا  
كاا  رتح اموعاا  ماان ال  ااايا ال ئيقااي   أعاا   وي اا الااوار ةالفاا   االساا ن اجاش  ااذا يااوجز  -48
  نو  فيلا اللجن  امللني  ب قخن الللم وال كنولوجيا ألغ اض ال نمي .ت

 االستنتاجات  
لل نمياا   افلاا  لواماال  ااامل  ككاناااش تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش   م    )أ( 
. 5102ا بلااد عاااة ياا  ال نمياا  ملاااملناقشاااش امل لل اا  خجيااد   مدااا  بشااكل ليقاات املقاا دام  

ؤمت   اااراش  ى تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش داادو ة وغاان كافياا    الوثااائ  اخل امياا  ملاافاإل
 املق دام   ال نمي   داإل الل وي  املل  ب  اللامل املف وح الف يوثائ  و  51ريو 

 قااااخن تكنولوجيااااا احلاااااي امل للاااا  بياااااب اخلنيااااا  توسااااي   ى  نااااا  حاجاااا   )ب( 
 اا ر تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش  و مان أجال  عياا  ال نميا  ألغ اض املللوماش واالتصاالش 

كنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش كمجااا   أ واش ت نوااا   ىالال ينبتااا  و   عمليااا  ال نميااا .  أ ااام
 ال نمي  أنشي  كمنص  ت وس  بل  حت   جوان  ملين  من ال نمي ، 

، أو اليياف غان النياقاش غن املشاتول  مان اليياف ال لفزياو تيبي اش تنيوي  )م( 
 يفيا  النفاات   املنااق  الساد الفجاوة ال قميا  مان  ا ل ضاما   مكانااش علات املق خدة مؤق ااا، 

فكان أ  تقاالم    لاا  كماا أهنااا   اللديااد مان البلاادا .  عاا ي  النياا  واي فااي الاا دما   ى 
  و وال صاد البي اا .  ،فا ل عمال   اااالش مثاال االسا جاب  للكاوار ، وتيبي ااش املااد  الذكيا 

النياقاااش غااان تيبي اااش تيااوي  تاحااا  إلوضاا  تااادابن تنويمياا    عاادة بلاادا   حااني ُياا ي حالياااا 
اجلمو  ال نويم    اللديد من البلدا  يلو  ال يبي  األوسا  فإ  ، شتول  من الييف ال لفزيو امل

 لذ  ال كنولوجيا 
 ى الف اا ،  ا للنفاات سال سواتل اجليل ال اي الصاتنة للبلادا  الناميا  ق ي ااا توف   ) ( 
 ااااش   ااااالش مثااال رصاااد تيبي القاااواتلذ  ولاا. لبناااا  وغااان مكلفاا  نقااابياا اأهناااا ساالل   بااالنو   ى

الزراعااا ، وال خفياااف مااان آثاااار تتااان املنااااي وال كياااف ملاااه، واالسااا جاب  للكاااوار ، ورصاااد األحاااوال 
 اإلن ات عملياش و  ،اجلوي 

تزاياد تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش ت ي  م  أ  فجوة النفات  ى   حني  )ه( 
تكنولوجياا  تاؤ ي. ون يج  لاذل ، فكان أ  ت ق فجوة ال دراش فإ  ، امل ن ل ل كنولوجيا تتلتل ا
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فكن أ  ياؤ ي . وع وة علت تل ، وتفاقمه عدة املقاواة   اجمل م   ى املللوماش واالتصاالش
  ال نمي  ال قمي  الشامل   ى  عاق ناس  علت اإلنرتنت املل  احمل و  احملما يكف  من تواف  عدة 

لل نميا  ال قميا   اا أساساي اا   قر تيوي اا جيداا ميوح نواة  يكولوج  رقم  ي ل رب وجو   )و( 
ومان  اآلثاار ال  ويليا    اجمل ما  مان  ا ل تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش.حت يا  الفلالا  وتيقان 

وتلزيز اااا وت وياااا  الاااا واب  باااني خم لااااف مكونااااش النواااااة اإليكولاااوج  ال قماااا  األمهيااا   كاااا    را  
 ا ال ليف  مكونا 
لوجيا املللومااش واالتصااالش وسايل  أساساي  إلقا   وتوجياه  مكانااش تكنو     ) ( 

ملواام أفاا ا  علاات الاا غم ماان أ  و عملياااش ال نمياا  املقاا دام . ني  ااو جياال األلفياا  واملااواقنني الاا قمي
م تيبي ااااش تكنولوجياااا املللومااااش واالتصااااالش، فاااإهن يقااا خدمو األلفيااا    البلااادا  الناميااا   جيااال

 يقاا خدمو ومن جااني  ك صاا اب مشاا وعاش رائاادة للنلااوضاالب كااار ال قماا  قاادراش يف  اا و   ى 
  تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش

 كنولوجيا املللوماش واالتصاالش بلا  اآلثاار القالبي  املبا ا ة لأ  بال غم من  )ح( 
تلزياز أي ااا ال ادرة علات  لاإ  ف لكرتوني ، نفاياش ما صلفه من علت االس دام  البي ي  من   ل 

 عاان ق ياا   يااا ةاالساا دام  البي ياا  بصااورة غاان مبا اا ة ماان  اا ل تيبي لااا   قياعاااش أ اا   و 
  م ون  النواة اإليكولوج  ب كمله

املخاااااق  مواجلاااا   ييقاااا اساااا خداة تكنولوجيااااا املللوماااااش واالتصاااااالش    تزايااااد  )يف( 
، وأللااب ال ماار، اإللكرتونيا ئم اجلا او ح او  اإلنقاا ، االن  ال من ال لديداش ال قمي  مثل بامل تبي  

  جيل األلفي  مل ض بشكل  ال ملثل  ذ  ال لديداشو و نشا  االح كاراش.  ،واملوا  اإلباحي 
لقياسا    ااال االيبيل  الشامل  للقياسااش ال قميا   نشاا   ياكال تلاونيا   تق لزة )ي( 
 . لاقياساش وفلاليمن أجل ضما  اتقا  الامللنيني مجي  أص اب املصل    ت مال قمي  

 االقتراحات  
   اللجن  علت اصات اخليواش ال الي  ت شج   -48 
تكنولوجياا أ  تاؤ ي ب  ورة  5102ا بلد ملعملي   ي  ال نمي   االسرت ا    )أ( 

ساايل  ل   ياا  أ ااداإل ال نمياا  املقاا دام ، ماان و كاا  اة متكينياا  و    وراا أكاارب املللوماااش واالتصاااالش
 األمم امل  دة امللني    للملياش والي اش لعي    ل مد  ش موضو 

وآلياااش احلاااوافز   عاادا  اللااوائ:تااوفن من ااد  ل بااا ل أف اال املمارسااااش   اااال  )ب( 
النياقاااااش غاااان تيبي اااااش تيبياااا  ال كنولوجياااااش اجلدياااادة النا اااا   مثاااال  ل يقاااانالوقنياااا  واإلقليمياااا  

  قد الفجوة ال قمي  وتلزيز االس دام لي الصتنة، وسواتل اجليل ال ا املشتول  من الييف ال لفزيو 
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ل لزيز قادراش  ي ات دابن القياسالاال كمق و   ألف ل املمارساش     اللمل )م( 
جياال األلفياا    البلاادا  النامياا ، ماان أجاال متكياانلم ماان أفاا ا  قاادراش االب كااار ال قماا ، و اصاا  

  تكنولوجيا املللوماش واالتصاالشحت ي  أف ل اس فا ة عكن  من الف ل الد ت ي لا 
اا  هبااا  بشاا  مجاا  أ لاا   ) (  تكنولوجيااا املللوماااش واالتصاااالش ال لاااو  الكيفياا  الااد تيقح

املل ادة ومواصال   اإلمنائيا واجلا  ال  ادياش ملجيل األلفي  من البلدا  امل  دم  والبلدا  النامي  أف ا  بني 
 لاو   ذا ال  ل يقنأف ل القبل  بش   ج ا   و  
 للنوااااة اإليكولاااوج  جااا ا  عمليااااش تااادقي   ااا ورة ال وعيااا  ب  نشااا   ور  ت  يااا  )ه( 

 اإليكولااوج من ااد  ل بااا ل أف اال عارساااش منلجياااش ال اادقي  ك واللماالال قماا    البلاادا  النامياا  
 ال قم .
 لنو    االقرتاحاش ال الي  علت االدول األع ا  وت شج   -21

تنفياذ لاوائ: والشا و      عادا  اب املصال   امللنياني، و ال لاو  م  مجيا  أصا )أ( 
 النياقااشتكنولوجياا ل كنولوجيااش النا ا   مثال لوسا  األ يبيا  تيقا  المشاري  رائدة من   هنا أ  

( وسااواتل اجليال ال ااي الصااتنة، مؤق ااا  قا خدةامليياف غاان ال) غان املشاتول  مان الييااف ال لفزياو 
  ال قمي  واالس دام  ال قم الشمول ا علت ضما  م   ي   ا  ماة  ال ل در 

ب ام  ال نمي  الوقني  والدولي     صل تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش    مام )ب( 
   حت ي  أ داإل ال نمي  املق دام   الشاملبدور ا ال مكي  و  من   ل االعرتاإل

مااواقن حتديااد ماان أجاال ياا  وقناللاانوم اإليكولوجياا  ال قمياا  ل تاادقي عملياااش  جاا ا   )م( 
النوااة اإليكولاوج  ال قما ،  ال اليف  مانكونااش امل   ويا   فلالا  لاتيسياسا ال ياة ب اد  شال لف و 

 خ لف  بني مكوناته امل بال واب م  االعرتاإل 
 موياال الماان  اا ل قنااواش م لااد ة،  ااا   تلاا   وتوجيللاااتلب اا  املااوار  املالياا   ) ( 

 كنولوجيااا املللوماااش ل ياااعني اللاااة واخلااال، ل لزيااز البنياا  ال   ياا  البااني الشاا اكاش و ماااع  اجل
 واالتصاالش،  ا   تل  قدراش املوار  البش ي    البلدا  النامي  

مجاا  سياساا  ال نميا  ال قميا  تقااعد علات   ااال تشاجي   نشاا   ياكال تلاونيا   )ه( 
خ لفا  مان املما  اااالش الرتكياز  بكفا ةلل لامل  م ق  سياساش  لوض خم لف أص اب املصل   

النوااااة اإليكولاااوج   ويااا  القياسااااش ال قميااا ، مثااال تلزياااز الشااامول ال قمااا  واالسااا دام  ال قميااا ، وت
  ال لديداش ال قمي من ال قم  واحلد 
األلفيا   ش   جيالت  قنواش  إلنشا اس خداة تكنولوجيا املللوماش واالتصاالش  )و( 

 أ داإل ال نمي  املق دام   بلو لوقني  و ال نمي  ا  ي   عملي  تنفيذ 
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ال ادري  بو األعلات ال لليم األوي والثاانوي و القياسااش املناساب  امل لل ا  بامن   ل  ) ( 
نااا  ملااااراش تكميليااا  مثااال ال ااادرة ااالب كاااار ال قمااا ،  ى ج  ااااال ملاااواقنني ا، تلزياااز قااادراش امللااا 

  نوال لامل م  اآل  يال واصل ال  ليلي ، وملاراش 
تكنولوجياا املللومااش واالتصااالش،   اال لبنا  ال دراش   تشجي  النل  اجمل مل )ح( 

 كنولوجياااا لم امل لل اا  بل باااا ل ملااارف الشااباب نيالاا قمي للماااواقننيو اصاا  ماان  ااا ل تااوفن منصاااش 
  ش كنولوجيا ذ  الاس خداة  لم علتاملللوماش واالتصاالش وتدري  ا مل

الاوع  لل اد مان ال لدياداش امل لل ا   نشا و م ئم  ي  اتسياس د  ش ال ياة ب )يف( 
، وال ماار، واملاوا  اإلباحيا ، اإللكرتونيا  ائم اجلااس خداة تكنولوجيا املللوماش واالتصااالش مثال ب

اح كاري    اال  ادماش تكنولوجياا املللومااش قو  تشكيل من ح و  اإلنقا ، و  واالن  ال
  واالتصاالش
احمل ااااو  احمللاااا  علاااات  اااابك  اإلنرتناااات وغن ااااا ماااان تيبي اااااش تشااااجي  تيااااوي   )ي( 

  فجوة احمل و  سدال قم  و  الشمولتكنولوجيا املللوماش واالتصاالش كوسيل  ل ما  
 تيبي  تكنولوجياا املللومااش وتشجي ال لاو  م  مجي  أص اب املصل   امللنيني،  ) ( 

االتصاالش ل  قني االس دام  البي يا  تكنولوجيا املللوماش و قيا  واالتصاالش   قياعاش غن 
 .لاإلعا ة تدوي  النفاياش اإللكرتوني  وال خل  من كافي وضما   نشا  م اف   

    
 


